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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SUARAMERDEKA.COM 

 

4.1 Profil dan Sejarah Suara Merdeka 

Suara merdeka sebagai Koran Jawa tengah memiliki karakteristik tersendiri. 

Koran ini mengemban Tugas merangsang daya pikir, nalar masyarakat, sehingga 

menghidupkan kekerabatan fungsional antar kelompok. (Katalog suara 

Merdeka,2000:2). Suara Merdeka sebagai surat kabar harian terbesar di Jawa Tengah 

ikut menyandang tugas menyuarakan kebenaran.  

Petunjuk yang diperoleh dari agama adalah “katakanlah kebenaran, 

walaupun akibatnya pahit ”. nah, politik yang sering disebut-sebut sebagai bidang 

kotor, justru harus selalu diupayakan untuk dibersihkan melalui agama, falsafah, 

ilmu,dan seni.  (Katalog Suara merdeka, 2000:104).  

Suara merdeka yang lahir 11 Februari 1950 tidak pernah terlepas dari nama H 

Hetami, pendiri Suara Merdeka yang dengan jerih payahnya menghidupkan, 

membesarkan, dan mengembangkan Koran ini. Hetami pun pernah menerima piagam 

penegak pers Pancasila, sehubungan dengan sikapnya yang tidak mau mengikuti 

gerakan kaum komunis kala itu. Berkat hasil usahanya Suara Merdeka menjadi salah 

satu surat kabar daerah yang berpotensi nasional atau surat kabar nasional yang 

kebetulan terbit didaerah. 

Untuk tahap awal pasar suara merdeka diarahkan khusus Semarang dan Sala. 

Semarang sebagai basis pemasaran karena koran ini digarap dan berpusat di kota pesisir 

utara yang sarat dinamika masyarakatnya. Hetami berani mencetak awal 5000 

eksemplar dengan asumsi waktu itu masyarakat sangat haus berita-berita yang berbau 

nasional dan kemerdekaan. Karena kebetulan saat lahirnya Koran SuaraMerdeka ini 

tidak lama setelah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda selama 350 tahun. 

Koran Suara Merdeka banyak memberitakan tentang ekonomi, politik, kriminal, 

dan sebagainya, disertai juga dengan bahasa yang lugas, mudah dimengerti, sehingga 

Koran inidbanyak dicari dan dicintai pembaca. maka perkembangan selanjutnya, pasar 

meluas sampai kedaerah kudus. Karena menurut Suara Merdeka Tampaknya wilayah 

ini tertarik terhadap berita-berita Suara Merdeka karena tipe dagangnya yang tinggi.  
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Visi  dan Misi Suara Merdeka, visi :“Menjadi perusahaan pelopor industri 

informasi yang diakui masyarakat dan merupakan pilihan pelanggan karena bermutu 

serta menjadi Perekat Komunitas Jawa Tengah.”  

Misi : 

1. Mengabdi kepada masyarakat dalam peningkatan kecerdasan bangsa 

2. Memasarkan informasi yang akurat, terkini dan bertanggung jawab melalui media       

cetak dan elektronik dengan memberikan layanan pelanggan yang terbaik, 

3.Menghasilkan keuntungan yang optimal agar: 

a.  Perusahaan makin tumbuh dan berkembang 

   b.   Kesejahteraan dan profesionalisme karyawan dapat ditingkatkan 

c.   Berperan secara aktif di dalam arus utama (mainstream) kehidupan sosial 

masyarakat 

Tata nilai yang masih dipakai oleh Suara Merdeka hingga sekarang adalah 

SEMAR, yang berasal dari singkatan Sahaja, Etika, Mutu, Akuntabel, dan Responsif.  

 Sahaja 

“Semua tindakan, sikap dan penampilan selalu mengacu pada perilaku kesahajaan, 

rendah hati, saling menghormati, mampu menempatkan diri secara tepat, efisien dan 

efektif.” 

 Etika 

“Menjadikan prinsip moral dan agama sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari 

baik kegiatan bisnis maupun masyarakat.” 

 Mutu 

“Memastikan semua proses yang dikelola dan produk-produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan selalu mematuhi dan memenuhi standar mutu yang tinggi.” 

 Akuntabel 

”Melaksanakan tugas dan wewenang dengan sepenuh hati, dedikasi tinggi dan 

bertanggung gugat penuh atas proses itu sendiri maupun hasil proses sesuai dengan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik- ‘good corporate governance’. 

 Responsif 

“Cepat, tanggap, proaktif dan segera dalam semua tindakandengan mengedepankan 

pertimbangan-pertimbangan bisnis.” 
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4.2  SuaraMerdeka.com 

Dengan seiringnya perkembangan teknologi,  Koran Suara Merdeka hadir dalam 

bentuk portal berita yaitu SuaraMerdeka.com, yang hingga kini dapat diakses melalui 

Internet sehingga memudahkan para pembaca setianya untuk dapat mengakses berita 

dengan mudah, gratis, dan cepat. SuaraMerdeka.com adalah divisi usaha dari Suara 

Merdeka Group yang bergerak di bidang pemberitaan online. 

Didirikan pada tanggal 14 September 1996 oleh H. Tommy Hetami (alm), media 

online ini di dunia maya (Internet) dengan alamat website www.SuaraMerdeka.com. 

Pada awalnya website SuaraMerdeka.com ini hanya berisikan berita edisi cetak yang 

diambil dari media cetak Harian Suara Merdeka. Pada 11 Februari 2000 

barulah SuaraMerdeka.com menambahkan pemberitaannya dengan edisi News Aktual 

beserta kanal-kanal lainnya. News Aktual ini dimaksudkan 

agar SuaraMerdeka.com tidak tertinggal dalam memberitakan sesuatu (up to date). 

Melihat pesatnya industri mobile, SuaraMerdeka.com menyediakan konten yang dapat 

diakses melalui perangkat mobile yang akan memberi kemudahan pembaca untuk 

mendapatkan informasi Aktual SuaraMerdeka.com.  

SM Epaper di-online-kan pada 11 Februari 2010. SM Epaper merupakan 

jawaban Suara Merdeka dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang 

begitu pesat. Anak muda sekarang lebih banyak memperoleh informasi dari media 

Internet. Dengan adanya SM Epaper diharapkan para pembaca dapat mengakses berita 

cetak Harian Suara Merdeka secara utuh lewat media online tersebut. Saat ini 

SuaraMerdeka.com merupakan portal berita terbesar di Jawa Tengah dan terbesar no.7 

di Indonesia.1 

Koran elektronik juga memiliki kelebihan yaitu tampilannya yang menarik dan 

lebih berwarna dibanding dengan Koran cetak yang pada umumnya dicetak dengan 

kertas Koran buram keabu-abuan. Salah satunya koran elektronik yang ada di Jawa 

Tengah adalah SuaraMerdeka.com, dalam tampilannya SuaraMerdeka.com dapat 

ditemukan gambar-gambar untuk headline, running teks yang berisikan berita baru, 

terdapat kanal-kanal berita, serta kolom komentar di bagian akhir pemberitaan,dll. 

                                                           
1 www.SuaraMerdeka.com advertisingwith us, diunduh pada 16 Maret 2016, pukul 14.00 WIB 

 

http://www.suaramerdeka.com/
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Dalam tampilan SuaraMerdeka.com pembaca juga bisa melihat iklan-iklan yang 

terdapat pada banner iklan yang biasanya terletak disudut-sudut tampilan. Selain itu, 

keunggulan Koran elektronik juga dapat diakses kapan saja dan dimana saja, Koran 

elektronik bisa di akses secara gratis . Koran Elektronik SuaraMerdeka.com menyajikan 

beritanya secara actual dan dapat diakses secara cepat karena berita yang diinginkan 

dapat lansung dicari dengan menggunakan kolom search yang ada di bagian kanan atas 

tampilan layar home SuaraMerdeka.com, sehingga bisa memudahkan pembaca untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Jika pembaca ingin melihat headline berita 

baru, pembaca dapat melihatnya pada tampilan depan layar Home seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan layar Home SuaraMerdeka.com, sumber: 

http://berita.SuaraMerdeka.com 

 

 

 

Gambar 4.2 Running teks dan kolom search yang ada pada tampilan layar home 

SuaraMerdeka.com 
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Gambar 4.2 Tampilan kanal-kanal berita yang ada di SuaraMerdeka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan isi dalam kanal berita entertainment SuaraMerdeka.com, 

dalam kanal ini berita yang bisa didapatkan adalah seputar hiburan 
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Gambar 4.4 Tampilan isi dalam kanal berita sport & otomotif  

SuaraMerdeka.com, dalam kanal berita ini berisikan berita seputar olahraga dan 

otomotif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  Tampilan isi dalam kanal sepakbola SuaraMerdeka.com, dalam kanal 

ini pembaca bisa menemukan berita seputar sepakbola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan isi dalam kanal travel SuaraMerdeka.com, dalam kanal ini 

pembaca dapat menemukan informasi seputar Travel, jalan-jalan, rekomendasi 

tempat wisata dll. 
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Gambar 4.7  Tampilan isi dalam kanal Bisnis SuaraMerdeka.com, dalam kanal 

berita ini bisa didapatkan informasi seputar bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Tampilan isi kanal pringgitan di SuaraMerdeka.com, info yang 

dapat diperoleh dari kanal ini adalah berita seputar kebudayaan dan tradisional 
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Gambar 4.9  Tampilan berita yang terdapat dalam SuaraMerdeka.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan kolom komentar dalam berita SuaraMerdeka.com 
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Gambar 4.10 menunjukkan salah satunya yang memperlihatkan perbedaan koran 

elektronik dengan koran cetak, di dalam tampilan berita koran elektronik pada bagian 

bawah pemberitaan terdapat kolom komentar yang dimana pembaca setelah membaca 

berita dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap berita yang disampaikan. 

Hal ini menunjukkan jika koran elektronik memberikan kesempatan kepada pembaca 

untuk menanggapi pemberitaan yang disampaikan sedangkan pada koran cetak 

pembaca tidak bisa memberikan tanggapan atas pemberitaan yang disampaikan, Karena 

koran cetak tidak menyediakan tempat pada pembaca untuk berkomentar. 

Disamping itu juga didalam SuaraMerdeka.com terdapat kanal-kanal yang bisa 

langsung dicari tanpa harus membuka-buka perhalaman seperti yang dilakukan dikoran 

cetak pada umumnya. Kanal-kanal yang ada didalam SuaraMerdeka.com ini 

memudahkan pembaca untuk mencari informasi berdasarkan klasifikasi berita, tampilan 

kanal-kanal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3 hingga gambar 4.8. Pada Koran 

elektronik SuaraMerdeka,com juga menampilkan surat kabar rekanan yang dimana 

terbagi dalam beberapa edisi seperti edisi Suara Solo, dengan porsi berita eks-

karesidenan Solo yang lebih banyak. Sementara itu, di kota Tegal, terbit edisi Suara 

Panturadengan porsi berita kawasan Pantura (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan 

Batang) yang lebih banyak. 

Sedangkan untuk kota Salatiga dan sekitarnya terbit edisi Gerbang 

Metropolitan yang mewartakan berita Seputar Salatiga, Ambarawa, dan Kabupaten 

Semarang. Kemudian untuk pantura timur Jawa Tengah, terbit edisi berita Suara 

Muria yang membawahi Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora dan Grobogan. Selain itu 

juga ada Suara Kedu untuk berita edisi kota Magelang, Temanggung, dan sekitarnya. 

Untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya juga terbit edisi Suara Banyumas. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tegal
https://id.wikipedia.org/wiki/Salatiga
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Magelang

